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PARECER CEDECONDH

PROCESSO SEI Nº 021.00277/2021-54

PARECER

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei do Legisla�vo nº 545/2021, processo
nº 01220/2021, de Autoria dos Vereadores Aldacir Oliboni e Leonel Radde, que inclui o Salão Gaúcho do
Artesanato no Anexo II da Lei nº 10.903, de 31 de maio de 2010 – Calendário de Eventos de Porto Alegre
e Calendário Mensal de A�vidades de Porto Alegre –, e alterações posteriores.

O projeto informa que o Salão Gaúcho do Artesanato ocorrerá, anualmente, no Largo
Glênio Peres, "entre a primeira segunda-feira do mês de outubro e o dia 12 (doze) de outubro", sendo
organizado pela Federação de Artesãos do Rio Grande do Sul.

Os Vereadores proponentes jus�ficam tal proposição, no sen�do de que, o Salão Gaúcho
do Artesanato é um espaço de realização da cultura popular e gerador de trabalho e renda. Informam
que o evento teve sua primeira edição realizada "antes da pandemia" e, com a melhoria dos índices de
vacinação, reuniu na primeira quinzena de outubro de 2021, 141 expositores individuais e 18 associações
representando 38 municípios e comercializou mais de R$ 330 mil no Largo Glênio Peres.

A Procuradoria da Câmara Municipal de Porto Alegre, emi�u parecer no sen�do de que,
não é possível incluir, no Calendário de Eventos de Porto Alegre, eventos em sua 1ª (primeira) e 2ª
(segunda) edições, conforme preceitua o inciso IV, do parágrafo único, do art. 2º da Lei nº 10.903/10.
Informou a procuradoria, ainda, que, segundo consta na exposição de mo�vos, já ocorreram duas
edições do Salão Gaúcho do Artesanato, no entanto, não foram juntados aos autos quaisquer elementos
comprovando os períodos de realização do evento. Logo, da forma em que está redigido, entende-se que
o projeto apresenta vícios que podem, contudo, ser sanados.

Oportunizado aos Autores para que apresentassem os comprovantes de realização do
evento referido, tal comando não foi atendido, sendo solicitada a tramitação do processo sem o aporte
dos documentos indicados pela procuradoria.

A CCJ, por sua vez, concluiu pela existência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação do projeto, referindo que o projeto em questão apresenta diversos vícios, uma vez que não
são juntados aos autos quaisquer elementos comprovando a realização de duas edições do evento em
questão; a data de realização não restou es�pulada no projeto (a legislação supracitada não pode
determinar a data de realização do evento, devendo par�r dos proponentes) e, principalmente, em
relação ao local de realização do evento, uma vez que este depende: se público, de autorização do Poder
Execu�vo e, se privado, do proprietário ou possuidor.

 

É o relatório.

 

Conforme o Art. 40, “c”, “d” e “h”, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto
Alegre, a matéria em apreço está inserida no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos
Humanos e Segurança Urbana, uma vez que versa sobre o bem-estar da população, garan�a da ordem
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pública, assistência social e a proteção e promoção dos direitos da família, das mulheres, crianças,
adolescentes e idosos.

Todavia, deve-se registrar que, embora as inconformidades apontadas no parecer da
Procuradoria, o Vereador proponente, ciente do parecer e da necessidade de juntar documentos para
elucidar o projeto, requereu a tramitação do projeto sem a apresentação dos documentos necessários.

Destarte, tendo em vista a competência dessa Comissão para examinar a matéria e emi�r
parecer, reconhecendo a relevância do tema e o caráter meritório da proposição, ressalta-se a
inexistência de adequação do projeto às normas apontadas pela Procuradoria.

Por essa razão, manifestamo-nos no sen�do de REJEIÇÃO do projeto de lei, sobretudo,
pelo que concerne às ilegalidades apontadas no caso em vertente, sugerindo-se ao autor que elucide as
questões elencadas para uma melhor análise do feito a posteriori.

           

Sala das Comissões, 25/10/2022.

 

VER. ALVONI MEDINA,

REPUBLICANOS.

Documento assinado eletronicamente por Alvoni Medina Nunes, Vereador(a), em 25/10/2022, às
17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0456133 e o código CRC C07C4766.

Referência: Processo nº 021.00277/2021-54 SEI nº 0456133

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4343 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 159/22 – CEDECONDH con�do no doc 0456133 (SEI
nº 021.00277/2021-54 – Proc. nº 1220/21 – PLL nº 545/21), de autoria do vereador Alvoni Medina, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota, com votação encerrada no dia 16 de novembro
de 2022, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS e 01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação
abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela rejeição do Projeto.

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila: Não votou.

Vereadora Laura Sito: Não votou.

Vereador Matheus Gomes: CONTRÁRIO  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
16/11/2022, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0464879 e o código CRC 6BFB2690.

Referência: Processo nº 021.00277/2021-54 SEI nº 0464879
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